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Text på examensbevis för studerande med 

utlandstillgodoräknande (LiTH) 

 
Detta beslut är en uppdatering av Dnr LiU-2015-02266, "Text på examensbevis för 
studerande med utlandstillgodoräknande" 2015-12-17. Beslutet ingår i Regelsamlingen. 
 
För att underlätta och påskynda utskriften av examensbevis beslutas om nedanstående 
text att anges på examensbevis då studerande fått byta en eller flera terminer mot 
utlandsstudier och därvid fått poäng tillgodoräknade som ingår i examen. Beslutet 
omfattar alla examina vid Tekniska Högskolan. Det underlättar även vid 
kontrolläsningen både för examenshandläggare och utbildningsledare. 
 
Eftersom inga betyg, poäng eller annan information anges i våra examensbevis för 
kurser från utlandsstudier, annat än lärosäte, måste studenten ändå visa upp 
dokument från utländsk läroanstalt för att verifiera t ex betyg på genomgångna kurser.  
 
Den text som numer används i kurslistan är: 
 

 Studier utomlands höstterminen X/vårterminen X/läsåret X1 

 Studies Abroad during the Autumn Semester X/Spring Semester 
X/Academic Year X2 

 
Betyget som anges är Tillgodoräknad/ Transferred – datum = datum för beslut som 
grundregel (undantag görs om beslutet dragit ut på tiden så att det inte blir sista 
datum för avslutande av utbildningen, i de fallen utgår vi från underlaget från utl 
lärosätet) 
 
Efter infogas en fotnot: 
 

 1 Tillgodoräknad från lärosätet, landet 
 2Transferred from lärosätet, landet 
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